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The קושיא about the chilazon and Zevulun should have been directed directly at Rav Yaakov 
Emden זצ"ל, who makes the connection between the Murex and Zevulun 

 מטפחת ספרים פ'"ד 

תחום גינוסר שהוא כנרת עלה בחלקו של נפתלי במזרחה של א"י. ותחום עכו על יד הים הגדול במערבה.  הוא עלה 
לחלקו של זבולון. כמבואר במקרא. וכמ"ש רז"ל גם בפירוש בפרק יש נוחלין. ובענין צידת חלזון אמרו בפרק במה 

לכורמים וליוגבים תני ר"י. יוגבים אלו ציידי חלזון מסולמא דצור עד חיפה. וכדבר הזה ממש כתבו גם מדליקין ו
סופרי אומות העולם כותבי ישובי המדינות והנמצא בהם לצורך העולם. וזכרו שלא נמצא במקום אחר הדג שצובעין 

רות היושבות על חוף הים הגדול של תורה בדמו תכלת. כי אם בין שני מקומות הללו. וידוע שצור וחיפה הן שתי עיי
(ונקרא ים האמצעי אצל סופרי החול) ויושבי צור וצידון היו צדין אותו. ועושים בו סחורה ביחוד אחר שחרבה ארץ 
ישראל. הם שהיו מספיקין צבע תכלת לכל הארצות. וכן היה נצוד בחלקו של זבולון. שירכתו על צידון. ובזמן ישוב 

ל משא ומתן הלז וריוח הגדול שבו. לזבולון לבדו מיתר השבטים. כמ"ש רז"ל כולן צריכיל לך ע"י ארץ ישראל היה כ
חלזון. ושפוני טמוני חול. תני ר"י שפוני זה חלזון. וטמוני חול. זו זכוכית לבנה. גם היא היתה בגבול הצידונים 

וכית הטובה והמשובחת לא נמצא והצוריים. שהחול הנמצא שם באותו מחוז בחוף הים הגדול. הוא מובחר לזכ
 כמוהו בארץ.

 

The article mentions 3 possibilities of why Zevulun had a monopoly on the chilazon, although 
it comes from the sea and anyone should be able to get it. 

1. the chilazon ascends out of the sea up to the mountains of Zevulun's portion, 
2. the chilazon only lives by the part of the shore that belongs to Zevulun, 
3. the chilazon can be found all over, but only in the depths of the sea, therefore, Zevulun, 
who spent much time out at the sea, were able to catch it more than other Shevatim, who 
presumably spent more time at home. 
 

However, the article omits a fourth option, mentioned by the Radvaz, in a very important 
teshuva where he discusses where the chilazon can be found: 

  שו"ת רדב"ז ח"א סי' תרפ"ה

מהיכן היה להם חלזון  שכן צדי חלזון היו קושרין ומתירין הרשתות לצוד אותו, ושאלתעלה דגרסינן בשבת  שאלת
  וכי אפשר היה לבוא לארץ ישראל לצודו. שיוכלו לצודו והלא לא היה נמצא אלא בחלקו של זבולון

היבשה מצוי הוא בים ובחלקו של זבולון היה עולה מאליו מן הים אל  אין זו צריכה לפנים שהרי החלזון תשובה:
בים וארז"ל זראדן בארץ מדלת העם לכורמים וליוג, ואחר שגלו ישראל לא היה עולה והשאיר נבווהיו מלקטין אותו

אלו צדי חלזון משמע שהיו צריכין לצודו. וכן במעשה המשכן היו סמוכים לים הקדמוני ים סוף שהרי אין בין ים 
והיינו שלא הוצרכו לומר בחלזון  ן אותו שהיה נמצא שםוהיו הולכים לים סוף וצדי סוף להר סיני אלא דבר מועט

כאשר אמרו בתחש לפי שהיה מצוי, ואפשר שעד היום הוא מצוי אלא שאין מכירין אותו או שאין יודעין לצודו, גם 
כי אינם צריכים לו שצבע הדומה לתכלת מצוי הרבה דהיינו איסטס הנקרא בערבי ניל וצובעין אותו באופן אומנות 

   עובר אפילו על ידי גיהוץ.שאינו 

  

This is consistent with possibility # 1 that was brought, but a little different. This is that the 
chilazon is all over the sea, but Zevulun had a special נס that it was מאליו    but the ,עולה
Radvaz makes no mention of "mountains" 
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Possibility #3 is against the תרגום  יונתן in וזאת  הברכה that says about Zevulun:  

ויתפרנקון מן  ארום על ספר ימא רבא שרןאומין סגיעין לטוור בית מקדשא יצלון תמן יקרבון קורבנין דקשוט 
ומן חלא מפקין אספקלרין ומני זגוגיתא ארום  וחלזונא יאחדון ויצבעון מאדמיה תיכלא לחוטי גוליתהוןטריתא 

 גניזיא דתהומיא גליין להון.

  

The article mentions the Daas Sofrim as maintaining that Zevulun was landlocked, and 
"others" that hold otherwise. It would have been more proper to say who the others were, 
especially since the question of the borders of Zevulun was discussed by meforshim for at 
least 1,000 years before Daas Sofrim was written ]     גאון,   רב  שמואל  בר  חפני   רד"ק,   ופרח, כפתור
 .הגר"א  ועוד  הרבה]

The meforshim who say that a piece of land from Zevulun's portion extended until the sea, 
say nothing of this "sliver" being thin. The Gr"a says: 

והא דכתיב וירכתו על צידון וכתיב זבולן לחוף ימים ישכון, ע"כ צ"ל שגבול זבולון מפסיק באמצע הגבול אשר, והולך 
 , וז"ש וירכתו על צידון.ושם מתפשט קצת לרוחב כתבנית ירךעל צידון רבה, 

  ו   מיוחדע"ע   במאמר   בזה   שהארכתי   חז"ל    ישדבר  מה   מדברי   ונסתרים   וכל   מכל   דחויים   הם   סופרים הדעת
.  ואין  שום  יסוד  והראשונים  והאחרונים,  וגם  אין  שום  משמעות  בקראי  דיהושע  שלא  היה  לזבולון  חלק  אצל  הים

  לההנחה  ששאר  שבטים  היה  להם  חלק  על  הים  יותר  גדול  מחלקו  של  זבולון.

 

The article mentions Rashi in Megillah (.ו) that says the chilazon ascends to the mountains 
[omitting Rashi in other places סנהדרין  צא.)  ,(שבת  עד  that says this was only once every 70 
years]. The source of Rashi's חידוש is from the Gemara in Sanhedrin 91a that speaks of a 
chilazon that appears on the mountains, Rashi understands this gemara to be referring to 
the chilazon of tcheiles. It must be pointed out that the יד  רמה in Sanhedrin disagrees with 
Rashi and maintains that the chilazon of Sanhedrin is not the chilazon of tcheiles. The ערוך 
also divides the gemaras about the chilazon of tcheiles and other חז"ל    about other מאמרי
chilazons [snails] that are not of tcheiles in two sections, placing the gemara in Sanhedrin in 
the latter. There is also evidence that  'תוס and the ריטב"א are חולק on רש"י. 

 

In the last column Rabbi Reisman writes: 

 

1. The murex neither leaves the Mediterranean nor crawls up any mountains. 

x No one stood by the shore to see that the murex doesn't come up every 70 years. 
Also the Radvaz says בפירוש that now it doesn't leave the sea; and it does not crawl 
up mountains according to most Rishonim. 

 

2. The murex snail can be found all over the Mediterranean shore and is not limited to any 
one spot. Asher, Dan, Yehuda, could have easily had as much murex as they wanted. 

x The aforementioned Radvaz says it can be found all over, and accordingly, maybe 
other שבטים could have caught it, but the main ברכה was for Zevulun that it used to 
ascend by itself to their land. Also the Gemara says that if other shevatim would take 
away Zevulun's business, their צביעה wouldn't come out good, this may be a proof 
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that it actually was found by other shevatim, but the special bracha that Zevulun had 
 .was also a patent against others [בזמן  הבית]
It must also be pointed out that in actuality the murex is not found much in the 
southern parts of Eretz Yisroel, and is found in much higher concentration in the 
north, near the חלק of זבולון. 
I would also like to point out that the coasts of Yehuda were controlled by the 
Plishtim, so it would be hard for them to obtain the chilazon even if it was by the 
coasts near them. 

 

3. The murex is found in shallow waters close to the coast. Catching it does not require 
sailors, fishermen, or even a boat. One can swim a few meters off the shore and scoop them 
up. 

x True, בזמן  הזה the murex is found in both shallow and deep waters [I must point out 
that in the shallow not too many can be found, even today], but in the time when it 
was widely used, it was בלי  ספק totally decimated from the shallow and only available 
in the deep ודו"ק  היטיב  כי  הדברים  נכונים [there is also evidence to this from Pliny]. Even 
if one was to argue that it was not totally decimated from the shore area, there was 
definitely not enough available there for large scale production, so the normal way of 
catching the murex would be with boats. 
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